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Information om arbetsmarknadsläget i 
Jämtlands län april 2013 

Fler fick arbete  

Under april påbörjade 940 personer av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i 

Jämtlands län någon form av arbete, det är 158 personer fler än vid samma tid året 

innan. De var fler män än kvinnor som fick arbete under månaden, 569 män och 371 

kvinnor. Av dem som fått arbete var 257 ungdomar, 93 utrikesfödda och 119 med 

någon form av funktionsnedsättning. 

Antalet lediga platser ökade 

Antalet nyanmälda lediga platser i länet under april uppgick till 783, vilket är 

170 fler nyanmälda lediga platser jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. 

Främst återfinns de lediga jobben inom vård och omsorg, handel, hotell och 

restaurangbranschen. 

Färre antal arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd. 

Totalt arbetslösa och i program 16-64 år: Antalet öppet arbetslösa och 

arbetssökande i program med aktivitetsstöd inskrivna på arbetsförmedlingarna i 

Jämtlands län uppgick till totalt 5 534 personer i april, vilket är 331 personer färre 

jämfört med april förra året. Antalet kvinnor som var arbetslösa eller sökande i 

program med aktivitetsstöd var 2 279, en minskning med 209 personer jämfört med 

förra året. Antalet män som var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd 

utgick till 3 255 vilket var en minskning med 122 personer. 

Öppet arbetslösa 16-64 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på 

Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län uppgick till 2 545 personer under april 

månad, en minskning med 106 personer jämfört med samma tid året innan. 

Program 16-64 år: Under april månad var 2 989 personer i program med 

aktivitetsstöd, vilket var 225 färre än vid motsvarande tid året innan. Inom jobb- och 

utvecklingsgranatin som är det dominerande programmet var det 1 250 inskrivna, 

det är 304 personer färre än vid samma tidpunkt året innan. 

Antalet arbetslösa ungdomar minskade 

Totalt arbetslösa och i program 18-24 år: Antalet arbetslösa och 

arbetssökande i program med aktivitetsstöd inskrivna i Jämtlands län i åldern 18-24 

år var sammanlagt 1 438, en minskning med 202 personer jämfört med april 2012. 

Öppet arbetslösa 18-24 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på 

Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län i åldersgruppen 18 – 24 år uppgick till 

370 personer, vilket är 60 färre än vid motsvarande tid året innan. 

Program 18-24 år: Antalet arbetssökande ungdomar i program var 1 068 en 

minskning med 142 individer jämfört med april månad 2012. Jobbgarantin för 

ungdomar som är det dominerande programmet har 710 inskrivna, vilket är 111 färre 

än för ett år sedan. 
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Arbetslösheten för utrikesfödda ökade 

Utrikesfödda: Antalet utrikesfödda arbetslösa och i program i april 2013 var 1 207 

personer vilket var 130 fler jämfört med i april 2012. Av gruppen var 613 öppet 

arbetslösa och 594 deltog i program med aktivitetsstöd. 

Arbetslösa funktionsnedsatta ökade 

Funktionsnedsättning: Arbetslösheten för de med någon form av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var 1 083 individer i april, 

vilket är 41 fler än förra året. De som fått ta del av särskilda insatser, arbete med 

stöd för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ökade med 13 personer till 

1 486 jämfört med förra året. Majoriteten har lönebidrag eller trygghetsanställning. 

Stora skillnader i länets kommuner 

Andelen av den registerbaserade arbetskraften i åldern 16 till 64 år inskrivna på 

Arbetsförmedlingen som arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

uppgick till 8,7 procent i april vilket är 0,5 procentenheter lägre än motsvarande tid 

2012. Andelen för riket låg något lägre på 8,5 procent. Den lägsta andelen öppet 

arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd kan noteras i Åre 

kommun med 6,7 procent. Ragunda kommun hade under april den högsta andelen 

öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd med 12,5 procent. 

Andelen inskrivna ungdomar minskade 

Andelen av den registerbaserade arbetskraften i åldern 18 till 24 år inskrivna på 

Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län som arbetslösa och arbetssökande i program 

med aktivitetsstöd minskade met 2,1 procentenheter till 18,7 procent. I riket 

minskade andelen med 0.1 procentenheter till 16,5 procent. Den lägsta 

ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18 - 24 år kan noteras i Åre 11,2 procent. 

Ragunda kommun har störst ungdomsarbetslöshet med sina 27,7 procent.  

Antal varsel ligger fortfarande på låga nivåer 

26 varsel inkom under april månad vilket var 2 fler än under april 2012 då antal 

varsel var 24. De tre första månaderna 2013 var antalet varsel 98 vilket var 40 fler än 

samma period 2012. 

Unga utanför arbetsmarknaden i Jämtlands län 

8 maj 2013 kom Arbetsförmedlingen ut med en rapport som beskriver antal unga som 

befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det är ett stort antal unga i åldrarna 16-29 år 

som varken arbetar eller studerar. Väldigt många av dessa står inte till 

arbetsmarknadens förfogande och ingår inte i gruppen arbetslösa som beskrivits ovan. I 

gruppen unga som varken arbetar eller studerar finns många unga som befinner sig i en 

utsatt position och tidigt i livet gått långa perioder utan att ha arbetat eller studerat. 

 

 Antalet unga i åldern 16-29 år som varken har arbetat eller studerat undern 3 år i rad, 

2008-2010, var drygt drygt 900 i Jämtlands län. I andel av befolkningen i den 

åldersgruppen är siffran 4 procent för länet och 4,5 för riket. 

 

År 2008 uppgick antalet unga som varken arbetar eller studerar till nästen 1 967, 

motsvarande 9,3 procent av åldersgruppen. Under 2009 ökade antalet mycket kraftigt 
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till ca 2 340 medan ökningen under 2010 var betydligt svagare och landade på nästan 2 

470, motsvarande 11,4 procent av åldersgruppen. Den kraftiga ökningen under 2009 kan 

till stor del tillskrivas den svaga konjunkturen, men talen illustrerar att det även i tider 

med gynnsammare konjunkturutveckling är många unga som varken arbetar eller 

studerar. I rapporten finns även siffror på länen och kommunerna och ni finner den på 

Arbetsförmedlingen s hemsida under fliken Om oss, Vår verksamhet, Rapporter. 

 

Personliga kontakter och nätverkande är bra sätt att finna jobb förutom att söka på 

Platsbanken. På på Arbetsförmedlingens hemsida finns även bra råd och tips hur 

man skriver CV och vad man bör tänka på när man söker jobb. 

 

 

 

 

 

 

Totalt inskrivna arbetslösa i april 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Rapporter/Forskning-och-uppfoljning/5-8-http:/www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Rapporter/Forskning-och-uppfoljning/5-8-2013-Ungdomar-pa-och-utanfor-arbetsmarknaden.html2013-Ungdomar-pa-och-utanfor-arbetsmarknaden.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan/Jobbsokarguide.html
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